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Συνημμένο στην από 30.11.2021/199 επιστολή ΕΣΒΥΚ  

 

Παρατηρήσεις στο Νομοσχέδιο για τις Πρότυπες Προτάσεις  

 

Α) Κύριες Παρατηρήσεις  

 

1. Το ποσό του προϋπολογισμού της Πρότυπης Πρότασης ύψους τουλάχιστον 

200.000.000 ευρώ, που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1(γ) ως προϋπόθεση για την 

αποδοχή της, είναι αδικαιολόγητα υψηλό και θα οδηγήσει σε απορρίψεις κρίσιμων 

προτάσεων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, πλην όμως μικρού προϋπολογισμού. Πρέπει 

να επιτραπεί η δυνατότητα υποβολής Πρότυπης Πρότασης και  μικρού ύψους 

προϋπολογισμού. 

 

2. Η έμφαση στην προώθηση πρότυπων προτάσεων για έργα του ΥΠΥΜΕ και του 

ΥΠΕΝ είναι περιοριστική, καθόσον πρότυπες προτάσεις μπορούν να συνταχθούν και 

σε τομείς αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Υπουργείο , Ναυτιλίας, κ.ά.) και, εν γένει, αναθετουσών αρχών/φορέων.  Προτείνεται 

επαναδιατύπωση όλων των σχετικών άρθρων.  

 

3. Στο άρθρο 3 παρ. 1(β) αναφέρεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν 

προτάσεις, που αφορούν σε έργα υποδομών, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

καινοτομίας και πολυπλοκότητας.  

 

Όπως είναι προφανές, το να συντρέχουν τα χαρακτηριστικά καινοτομίας και 

πολυπλοκότητας (όπως οι έννοιες της καινοτομίας και της πολυπλοκότητας ορίζονται 

στο σχέδιο νόμου) είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, οδηγώντας σε απόρριψη 

των προτάσεων ή σε σημαντικά νομικά προβλήματα αν αυτές γίνουν δεκτές χωρίς τη 

βεβαιότητα της καινοτομίας και της  πολυπλοκότητας του έργου. 

 

Προτείνεται να αφαιρεθεί οπωσδήποτε το «και» να αντικατασταθεί με «ή», δηλαδή 

«καινοτομίας ή πολυπλοκότητας». Η σώρευση αμφοτέρων των χαρακτηριστικών 

καινοτομίας και πολυπλοκότητας δεν φαίνεται ότι προσφέρει κάτι στο νομοσχέδιο, 
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τουναντίον θα δημιουργήσει θέματα ερμηνείας και κατ’ επέκταση δικαστικών 

εμπλοκών. Τα αυτά ισχύουν και για την αντίστοιχη αναγραφή «καινοτομίας και 

πολυπλοκότητας» του άρθρου 7 παρ. 3 (β). 

 

4. Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 3 νέα παράγραφος: «Η πρότυπη πρόταση 

μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από το βασικό έργο, και τμήμα άλλου έργου, σε 

εξαιρετικές δε περιπτώσεις και με ειδική αιτιολόγηση το σύνολο του άλλου έργου, το 

οποίο δεν πληροί μεν την προϋπόθεση της παρ. 1(δ) του παρόντος άρθρου, πλην 

όμως εμπλέκεται άμεσα, γεωγραφικά ή λειτουργικά, με το βασικό έργο, περί του 

οποίου η πρόταση. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν, κατά την έγκριση της 

πρότυπης πρότασης, να περιληφθεί και το τμήμα του άλλου έργου, για λόγους ενιαίου 

σχεδιασμού και εκτέλεσης, που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την ολοκλήρωση 

αμφοτέρων.» 

 

Β) Λοιπές Παρατηρήσεις  

 

1. Προτείνεται να διατυπωθεί η τελευταία πρόταση του άρθρου 1 ως εξής: «με σκοπό 

την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων υποδομών  με τη συμβολή του ιδιωτικού 

τομέα». 

 

2. Η μνεία στην περ. 4 του άρθρου 2 περί της «στρατηγικής “Ευρώπη 2020”  για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» πρέπει να επικαιροποιηθεί με τη 

πλέον πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ όπως εκφράζεται με τις 6 προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 

Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, 

ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, νέα 

ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. 

 

3. Στο άρθρο 4 περ. 6 προτείνεται η αντικατάσταση των λέξεων «ο προτείνων, του 

οποίου η Πρότυπη Πρόταση έγινε δεκτή» με τις λέξεις «ο προτείνων, καθώς και οι 

προσφέροντες που έχουν καταταγεί σε θέση μεταξύ του πρώτου στον πίνακα 

κατάταξης και του προτείνοντος», προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με το άρθρο 

13 παρ. 1. Το ίδιο ισχύει και στην διατύπωση της παρ. 8 (γ) του άρθρου 12. 
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4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 7 να διευκρινιστεί ότι η προθεσμία των 6 μηνών 

αρχίζει από την ημερομηνία απόσυρσης της πρότασης. 

 

5. Προτείνεται όπως η πρόβλεψη της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 συμπληρωθεί 

ως εξής: «Παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση  

μεγάλων έργων υποδομής. Οι υπογράφοντες την πρότυπη πρόταση μελετητές πρέπει 

να διαθέτουν τα νόμιμα προς τούτο προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία στη μελέτη 

αντίστοιχων έργων». 

 

6. Προτείνεται όπως η περ. (η) της παρ. 3 του άρθρου 7 επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

«Τεχνική μελέτη του προτεινόμενου έργου η οποία θα τεκμηριώνει την αξία της 

προτεινόμενης επένδυσης μέχρι του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 8 του Ν.4413/16, τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την μετακίνηση των 

δικτύων κοινής ωφέλειας και τη σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 

 

7. Στο άρθρο 8 παρ. 2 προβλέπεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι 5μελής. Στο ένα 

όμως μέλος αυτής (Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ) τίθεται ως προϋπόθεση 

συμμετοχής του η υλοποίηση της πρότασης μέσω σύμβασης σύμπραξης (και επίσης 

δεν ορίζεται αναπληρωτής του). Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε η Επιτροπή θα είναι 

4μελής, παρά την πρόβλεψη της παρ. 2. 

 

8. Στο άρθρο 8 παρ. 4 προβλέπεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται προς τον 

αρμόδιο Υπουργό ως προς την απόρριψη ή έγκριση της Πρότυπης Πρότασης. Στο 

ίδιο άρθρο στην παρ. 2 (α) προβλέπεται ότι μέλος της Επιτροπής, ως Πρόεδρος 

αυτής, είναι και ο Υπουργός. Παρουσιάζεται δηλαδή στην περίπτωση έργων των 

υπουργείων Υποδομών και Ενέργειας το πρόβλημα ο Πρόεδρος της Επιτροπής να 

εισηγείται στον εαυτό του. Απαιτείται νομοτεχνική βελτίωση. 

 

9. Προτείνεται όπως στην παρ. 6 του άρθρου 8 απαλειφθεί η αποστροφή «δύναται 

να» και η διατύπωση να είναι: «Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων 

επικουρείται  στο έργο της αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων…».   
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10. Στο τέλος της παρ. 7 (β) του άρθρου 9 θα πρέπει να προστεθεί «με την επιφύλαξη 

των προβλέψεων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου». 

 

11. Προτείνεται  να αναμορφωθεί η παρ. 9 (ε) του άρθρου 9 ως κατωτέρω: 

(ε) καθορισμό των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, 

συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των μελετών που υποβλήθηκαν και του 

παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσας, καθώς και των επιπλέον 

εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 

5 του παρόντος κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων 

Προτάσεων. Τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης δεν δύνανται να 

υπερβαίνουν ποσό ίσο με ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της προϋπολογιζόμενης 

αξίας του έργου, όπως αυτή εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων 

Στρατηγικής Σημασίας. 

 

12. Στο άρθρο 13 παρ. 1, το δικαίωμα διεκδίκησης προβλέπεται μόνο για τις 

συμβάσεις παραχώρησης ή ΣΔΙΤ. Έχουν παραλειφθεί οι κλασικές δημόσιες 

συμβάσεις έργου, παρότι προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. 1.  

 

13. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 προτείνεται να προστεθεί τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«το αυτό ισχύει και σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποκλεισμού του προτείνοντος 

από τον διαγωνισμό». 

 

14. Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 13 διότι αποτελεί στην ουσία 

αντικίνητρο υποβολής Πρότυπης Πρότασης.  

 

 


